
Інформація про розроблені районні (міські) програми розвитку архівної 
справи у Закарпатській області на 2011–2015 роки 
 
 
           У 2011 році, як і в попередні роки в області продовжують здійснюва-
тися конкретні заходи щодо виконання Закону України „Про національний 
архівний фонд та архівні установи”, розпорядження Президента України від 
13.04.2005 року № 957/2005-рп „Про невідкладні заходи щодо збереження 
національних архівних цінностей України”. 
          На виконання зазначених документів державним архівом області було 
розроблено Програму розвитку архівної справи у Закарпатській області на 
2011–2015 роки й схвалено розпорядження голови Закарпатської облдерж-
адміністрації від 04.02.2011 № 43 „Про Програму розвитку архівної справи у 
Закарпатській області на 2011– 2015 роки”. 
           Відповідно до пп.2., 2.1., 2.2., зазначеного розпорядження голови 
облдержадміністрації, начальниками архівних відділів райдержадміністрацій 
(Берегівської, Великоберезнянської, Воловецької, Виноградівської, 
Іршавської, Міжгірської, Мукачівської, Перечинської, Рахівської, 
Свалявської, Тячівської, Ужгородської, Хустської), міських рад (Берегівської, 
Мукачівської, Ужгородської) розроблено районні та міські Програми 
розвитку архівної справи на 2011–2015 роки й затверджено районними 
(міськими) радами. 
         Упродовж останніх років значно зросло використання архівної 
інформації та кількість дослідників, які працюють в архівах.  
          Архівні відділи райдержадміністрацій, міських рад щороку виконують 
понад 20 тис. письмових запитів юридичних та фізичних осіб. 
         Ряд проблем, які існують в архівній справі, неможливо вирішити без 
належного фінансування. Це й зумовило необхідність прийняття Програми 
розвитку архівної справи у Закарпатській області на 2011–2015 роки та 
районних (міських) програм розвитку архівної справи на 2011–2015 роки. 
        Прийняття зазначених Програм дасть змогу зміцнити матеріально-
технічну базу архівних установ області для забезпечення умов гарантованого 
збереження документів Національного архівного фонду України та соціально 
значимих документів, внесення до НАФ всіх цінних архівних документів, які 
виявлені на території області, запровадити в архівних установах сучасні 
інформаційні технології, повніше задовольнити потреби громадян, 
суспільства, держави в інформації. 
       Районні Програми розвитку архівної справи на 2011–2015 роки дадуть 
змогу сконцентрувати зусилля місцевих органів виконавчої влади, архівних 
установ області та громадськості на виконанні завдань, визначених у 
розпорядженні Президента України від 13 квітня 2005 року № 957/2005-рп 
„Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей 
України” і забезпечити ефективне здійснення державної політики у сфері 
архівної справи і реалізації стратегії її розвитку на 2011–2015 роки. 
 
 
 


